
 

 
 

 
 

HOTĂRÂREA NR. _____ 
din _______________________ 2022 

 
privind: acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al județului Galați” blogger–ului 
culinar Gina BRADEA 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Galați, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 13814/21.11.2022 
  

 
Consiliul Judeţean Galaţi;  

 Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate 

al Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere raportul de avizare al Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului 
Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere dispoziţiile art. 3 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. a) din anexa la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 170 din 24 septembrie 2018 privind aprobarea Regulamentului 
pentru acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi”; 
 Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 În baza art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 

 Articol unic. Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al județului Galați” doamnei Gina 
BRADEA, în semn de recunoaștere și prețuire pentru prestigioasa și bogata activitate pusă în 
slujba promovării artei culinare tradiționale româneşti, atât în țară, cât și peste hotare. 
 

 

P R E Ș E D I  N T E, 
 

Costel FOTEA 

 

 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
    Secretarul General al Judeţului, 
           Ionel COCA 
                      
 
 
 
 
 
 



 

CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI                                       Nr. 13814/21.11.2022 

 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind  
acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al județului Galați”  

blogger-ului culinar Gina BRADEA 

 
 
Născută pe 28.11.1967 în Galați, într-o familie de oameni harnici și gospodari care a 

îndemnat-o să muncească cu sârg, să iubească tradițiile și mâncarea gustoasă, Gina 
BRADEA a reușit să popularizeze în mediul online arta culinară tradiţională românească.  

A fost stabilită câțiva ani în Italia și în acest context și-a potolit dorul de casă gătind 
meniuri tradiționale românești, promovând obiceiurile și rețetele bucătăriei românești. Doamna 
Gina BRADEA încurajează gătitul în casă, mâncărurile simple, tradiționale, fiind astfel un 
ambasador al bucătăriei românești în diaspora. Pasiunea pentru gătit a determinat-o să 
colecționeze foarte multe cărți de bucate, unele extrem de vechi, cea mai veche fiind din anul 
1750. Colecţia domniei sale numără peste 400 de cărți de bucate în limba română, franceză, 
italiană, engleză, germană, maghiară, rusă, cărți rare, ediții princeps, foarte multe reviste de 
specialitate şi caiete cu rețete. 

În scopul păstrării şi promovării artei culinare tradiționale românești, a înfiinţat un blog 
pentru publicarea reţetelor culese. Blogul poftă-buna.com. unde sunt publicate imagini, reţete 
video, sfaturi culinare interactive a avut un succes deosebit. Datorită interacţiunii speciale cu 
cititorii, audiența blogului a crescut tot mai mult.  

Cum succesul rețetelor sale se datorează tocmai faptului că le-a păstrat simplitatea 
ancestrală, în 2016 a publicat cartea „Poftă bună! – Rețete simple, de mare efect”, o carte 
foarte lăudată de critici și care a avut mare priză la public. Succesul cărții se datorează mai 
ales faptului că nu este o simplă carte de rețete, ci o poveste frumoasă, plină de amintiri din 
cotlonul bunicii sale. Ulterior, a publicat a doua sa carte intitulată „50 de rețete de post”, în 
condiții grafice excelente, care a fost prezentată și la Târgul de Carte „Gaudeamus” din 
București. 

În semn de recunoaștere și prețuire pentru prestigioasa și bogata activitate pusă în 
slujba promovării artei culinare tradiționale româneşti, atât în țară, cât și peste hotare, se 
propune acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al județului Galați” blogger-ului culinar Gina 
BRADEA. 

Facem precizarea că actul administrativ astfel inițiat nu are caracter normativ, în sensul 
Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și 
completările ulterioare, motiv pentru care nu se impune desfășurarea procedurii de dezbatere 
publică. 

Solicităm avizarea prezentului proiect de către Comisia de specialitate nr. 4 pentru 
asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de 
agrement şi de Comisia de specialitate nr. 5 juridică, pentru administraţie publică locală, de 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională ale Consiliului 
Judeţean Galaţi.  

În baza considerentelor mai sus expuse, supunem spre dezbatere şedinţei în plen a 
Consiliului Judeţean Galaţi proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de 
Onoare al județului Galați” blogger-ului culinar Gina BRADEA. 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel FOTEA 



CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI                                                    Nr. 13814/21.11.2022 
Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate 

 

 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind 
acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al județului Galați” 

blogger-ului culinar Gina BRADEA 

 
 
 

Prin proiectul de hotărâre mai sus arătat, se propune ședinței în plen acordarea titlului 

de „Cetățean de Onoare al județului Galați” blogger–ului culinar Gina BRADEA. 

 Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază următoarele:  

a) starea de fapt – născută în Galați, într-o familie de oameni harnici și gospodari care a 

îndemnat-o să muncească cu sârg, să iubească tradițiile și mâncarea gustoasă, Gina 

BRADEA a reușit să popularizeze în mediul online arta culinară tradiţională românească. În 

scopul păstrării şi promovării artei culinare tradiționale românești, a înfiinţat un blog pentru 

publicarea reţetelor culese. Blogul poftă-buna.com. unde sunt publicate imagini, reţete video, 

sfaturi culinare interactive a avut un succes deosebit. Datorită interacţiunii speciale cu cititorii, 

audiența blogului a crescut tot mai mult. 

b) starea de drept – proiectul de hotărâre este fundamentat pe prevederile Hotărârii Consiliului 

Județean Galați nr. 170 din 24 septembrie 2018 privind aprobarea Regulamentului pentru 

acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al județului Galați”. Astfel, în cuprinsul anexei actului 

administrativ, se stipulează faptul că această distincție onorifică acordată de Consiliul 

Județean Galați se conferă persoanelor fizice din țară și din străinătate, a căror activitate este 

legată în mod deosebit de viața județului Galați.  

De asemenea, proiectul de hotărâre se fundamentează pe prevederile art. 173 alin. (1) 

lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

completările ulterioare: „alte atribuții prevăzute de lege”. 

 În concluzie, proiectul de hotărâre astfel inițiat întrunește condițiile de legalitate. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ica Mihai/1 ex./18.11.2022                                                                                                             Secretarul general al județului, Ionel COCA 

Direcția Economie și Finanțe,  
George STOICA 

Direcția de Dezvoltare Regională,  
Laura–Delia ANGHELUȚĂ 

Direcția Programe, 
Camelia EPURE  

 
 
 

Direcția Arhitect Șef,  
____________________ 

 
 
 

Direcția Tehnică, 
Radu MĂCIUCĂ 

 
 

 
 
 

Direcția Patrimoniu,  
Marin POPESCU 

 
 
 

Serviciul contencios și  
probleme juridice,  

Georgeta–Alina Nedelcu 
 


